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 الملخص

إن االستثمارات يف وقتنا احلاضر تساىم بشكل سريع يف تنويع االقتصاد وترفع من قيمة البالد وتقدمها صناعياً 
وتنمويًا ، إذ أصبحت االستثمارات بندًا جوىريا ثابتاً على جدول األعمال االقتصادية الدولية، لذا برز االىتمام يف 

نظرًا ألمهية االستثمارات اعها بغية ربقيق التنافسية االقتصادية واالجتماعية، و البلدان النامية باالستثمارات جبميع أنو 
التنافسية فإهنا تربز األمهية االقتصادية لالستثمارات، فتصنع االسًتاتيجيات ادلناسبة لالستثمار يف ليبيا دبعرفة 

وهتدف ىذه الدراسة إىل تنويع االقتصاد عن طريق ادلشاركة باالستثمارات يف مجيع  ،والقوانُت ادلتعلقة هبا التشريعات 
القطاعات لتحقيق التنمية و لتوفَت الكثَت من الدخل للمواطن والدولة مثل : تنمية الطرق و اجلسور و ادلوانئ 

 والسياحة للحد من ظاىرة البطالة و اخنراط الشباب يف ىذه ادلشروعات . 
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 :المقدمة
يرتبط االستثمار ويزدىر بعدة عوامل أمهها رغبة الدول ادلتقدمة يف خلق أسواق جديدة من خالل إنشاء مشاريع 
تنموية صناعية، وكذلك مشاريع البنية التحتية بالتعاون مع الدول النامية، وأن اجلانب االقتصادي لو دوره وأثره يف 

العمالة، واالستقرار االقتصادي، وأن اجلانب التشريعي لو دوره ادلميز يف االستثمار؛ ألنو حيدد حجم السوق وتكلفة 
تنظيم االستثمار وهتيئة الظروف إلنشاء ادلشاريع االستثمارية بوضع وضبط اخلطط والقواعد األساسية اليت تكبح 

 البَتوقراطية والفساد ادلايل واالداري وكافة ادلخاطر، وىذا كلو حيفز وجيذب االستثمار.

 مية البحث:أه
نظرًا ألمهية االستثمارات التنافسية فإهنا تربز األمهية االقتصادية لالستثمارات، فتصنع االسًتاتيجيات ادلناسبة 

والقوانُت ادلتعلقة هبا.  وأن االستثمارات يف وقتنا احلاضر تساىم بشكل سريع يف لالستثمار يف ليبيا دبعرفة التشريعات 
مة البالد وتقدمها صناعيًا وتنمويًا ، إذ اصبحت االستثمارات بندًا جوىريًا ثابتًا على تنويع االقتصاد وترفع من قي

جدول األعمال االقتصادية الدولية، لذا برز االىتمام يف البلدان النامية باالستثمارات جبميع أنواعها بغية ربقيق 
 التنافسية االقتصادية واالجتماعية.

 :فرضيات البحث
ية التحتية وعدم وجود رغبة واعدة وصادقة يف االستثمارات من قبل الشركات احمللية واالجنبية ضعف االىتمام بالبن

وعدم وضوح واستقرار القوانُت والتشريعات اليت تتناسب مع ادلستثمر يف وجود اإلدارة من عمليات زبطيط وتنظيم 
ادلوارد البشرية وادلادية هبدف الوصول إىل  وتوظيف وتوجيو ورقابة، والتنسيق ودعم العاملُت وتشجيعهم، والرقابة على

أقصى نتائج بأفضل طرق وأقل تكاليف، فضاًل عن غياب اإلرادة السياسية الواضحة اليت تعد العمود الفقري للبالد 
واليت منها تنطلق الدولة إىل توحيد اجلهود والرؤى لوضع السياسات واخلطط العامة لتشجيع كافة القطاعات ال سيما 

 مار فيها شلا سيسهم يف ربريك عجلة التنمية والدفع هبا إىل األمام.االستث

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إىل ربقيق اآليت:

 التعريف بأمهية االستثمار وأنواعو وتنوعو ومقوماتو ومناخو لكي جيذب ويوفر التنمية. -1
 توضيح ادلعوقات اليت تواجو تقدم وتطور االستثمارات الوطنية واالجنبية. -2
وصل إىل حزمة من النتائج والتوصيات ادلتعلقة باالستثمارات التنافسية اليت ديكن أن تساىم يف دخل الدولة الت -3

 وتنويع االقتصاد.
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 منهج البحث:
اعتمدنا على ادلنهج التحليلي كأساس وذلك لتوضيح القوانُت وادلفاىيم ذات العالقة وربليلها فضاًل عن التعرض 

للوقوف على القصور الذي الزال يعاين منو ادلشرع واحلكومة مقارنة باالتفاقيات الدولية يف للمنهج ادلقارن كلما أمكن 
عدم وضع جلان سلتصة لعمل على تدريب ادلخولُت بتنفيذ القوانُت والنصوص ادلعطلة بغية الوصول إىل تفعيلها وتوطُت 

 االتفاقيات ادلصادق عليها ذات العالقة.

 إشكالية البحث:
ماىي الكيفية اليت عاًف هبا ادلشرع تنظيم ادلشروعات االستثمارية لتحقيق التنافس ادلرغوب وفقاً للمقتضيات التحفيزية 

م حلصول 2010( لسنة 9اليت ذبذب و ربسن االستثمار؟ وما مدى فاعلية قانون االستثمار اللييب القائم رقم )
 نة ؟. ادلستثمر ومشروعو على توفَت قدر من احلماية ادلمك

 خطة البحث:
 المطلب األول/ المتطلبات التشريعية.

 الفرع األول/ وجود دستور يضمن التنافسية. 
 الفرع الثاين/ تعديل التشريعات االستثمارية دبا ربقق التنافسية. 

 المطلب الثاني/ المتطلبات غير التشريعية.
 الفرع األول/ ادلتطلبات السياسية.

 االقتصادية.الفرع الثاين/ ادلتطلبات 

 المتطلبات التشريعية: المطلب األول
تعمل الدول النامية دبا فيو ليبيا على جلب االستثمارات االجنبية اليت ديكن أن ربقق تنمية اقتصادية فيها، فتحرص 

ا، سلطات الدولة على إخضاع االستثمارات إىل تنظيم قانوين بغية عدم االضرار دبصاٌف ادلستثمر واحلفاظ على سيادهت
غَت أن ىذا احلرص من ادلشرع حيول دون احتمال أن تثور نزاعات بُت الطرفُت، وىو ما يدفع هبما عادة إىل االتفاق 
على الصياغة اليت جيب أن تتبع تسويتها نتيجة ابتزاز ادلستثمرين ومشاريع االستثمار وىذا كلو حباجة إىل ضمانات 

دلعوقات اليت يفًتض التغلب عليها للوصول إىل أىداف التنمية ثابتة، ولكن يف الواقع الزالت ىناك حزمة من ا
ادلستدامة، وىذا كلو ال يتم إال بتطلعات ومتطلبات قانونية تضمن استثمارات تنافسية تنموية واعدة، واليت سنبينها يف 

ة للوصول ألىل التنافسية فرعُت نتناول يف األول وجود دستور يضمن التنافسية ويف الثاين تعديل التشريعات العادية ادلعني
 ادلنشودة.
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 وجود دستور يضمن التنافسية: الفرع األول
إن الدساتَت تعد القوانُت األساسية يف الدول كافة، فهي منها ادلنطلق حىت يعيش اجلميع يف توافق سياسي اقتصادي 

جعل أغلب الشعب يرتكن إىل استثماري تنافسي، ولكن لألسف ليبيا الزالت متأخرة يف الثقافة الدستورية وىذا ما 
 التهرب وااللتواء على القوانُت العادية ال سيما ادلتسلطُت وادلتشبثُت بالكراسي.

إذًا نسعى حملاولة تسليط الضوء حول اإلعالن الدستوري ومشروع الدستور اجلديد وكفالتهما للحقوق االقتصادية دبا 
 تها ومقارنتها بالدول.فيها االستثمار وتشجيعية ووضع حلول للتنافسية ومحاي

يتعرض إىل اخلطط التنموية االقتصادية دبا فيها تشجيع االستثمارات والتنافسية مل  (1)يف ظل االعالن الدستوري
االقتصادية، إال أنو نص يف ادلادة الثامنة منو على خطوط عريضة دون تفصيل مباشر" تضمن الدولة تكافؤ الفرص 

ادلعيشي الالئق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان االجتماعي لكل وتعمل على توفَت ادلستوى 
 مواطن....."

إذًا اإلعالن الدستوري جاء دببادئ عامة دون وضع ضمانات كافية لالقتصاد اللييب الوطٍت والقومي واالستثمارات 
جانب وفتح رلال لالستثمارات التنافسية يف  والتنافسية االقتصادية، وىذا ما حيول دون تشجيع ادلستثمرين الوطنيُت واال

 كافة اجملاالت.
اليت تسيطر على البالد شلا تشجع على الفساد جبميع مظاىره اإلداري وادلايل والعاطفي  ةإذاً ترك األمر لألىواء وللسلط

زاز فضاًل عن الذي ساد على أغلب القطاعات ، إذ من يريد االستثمار والتنافس عليو دفع رشوة أو أن خيضع لالبت
ادلعوقات األخرى اليت تدعم ىذا العائق على رأسها عدم االستقرار األمٍت والسياسي والتخبط واالنقسام التشريعي 

 الذي ال زالت تعاين منو البالد.
واإلعالن الدستوري أعطى تكافؤ الفرص وتوفَت ادلستوى ادلعيشي الالئق وحق العمل إال أن الدولة ال زالت غَت 

 يف حكوماهتا وتطلعاهتا نتيجة ادلعوقات السالفة الذكر.مستقرة 
( نصت على " الزراعة والصناعة والسياحة من ادلقومات االساسية لالقتصاد 19يف ادلادة )أما يف مشروع الدستور 

 .(2)ها، وتشجيعها، وتطويرىا ومحايتهاالوطٍت، وتعمل الدولة على سن التشريعات، وازباذ التدابَت الالزمة لدعم
ىذا على صعيد الدساتَت يف ليبيا منها القائم ومنها التطلعي، و بقي لنا توضيح التشريعات العادية القائمة وما يشوهبا 
من قصور وال نغفل عن الكثَت من اخليوط ادلضيئة فيها وسنتعرض للقوانُت ادلباشرة ادلشجعة لالستثمار بغية ربقيق 

 لالقتصاد اللييب يف الفرع الثاين.التنافسية ادلتنوعة واليت تدر اخلَت 

 

                                                 
 م.2011-08-03اإلعالن الدستوري اللييب اجلديد الصادر يف بنغازي،  (1)
 م29/07/2017مشروع الدستور اللييب الصادر يف مدينة البيضاء،  (2)
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 .تعديل التشريعات االستثمارية بما تحقق التنافسية: الفرع الثاني
معٌت شرط الثبات التشريعي أنو " ذلك  2007ورد يف تقرير األمم ادلتحدة الصادر عن رللس حقوق اإلنسان عام 
إجراء جديد على العقد الذي تربمو مع ادلستثمر الشرط الذي تتعهد الدولة دبقتضاه بعدم تطبيق أي تشريع جديد أو 

 (1)االجنيب"
ينتشر استخدام ىذا الشرط يف بعض مشاريع االستثمار طويل األجل مثل عقود الطاقة فتبدأ الدولة ادلضيفة لالستثمار 

ت النصوص بتعديل تشريعاهتا الوطنية على حنو قد يضر دبصاٌف الشركة ادلستثمرة، ومن ىنا تسعى الشركات إىل تثبي
القانونية ادلنظمة لعملها داخل إقليم الدولة، ويف ادلقابل تسعى احلكومات الوطنية إىل ىذا التثبيت بغية استقطاب 
رؤوس أموال شركات االستثمار االجنبية من خالل التأييد على محاية مصاحلها اليت يف العقد وىي ما يطلق عليها ) 

 (2)صفقات السجاد األمحر(.
ات الليبية احلذو إىل ما حدت إليو الدول ادلتطورة بعد أن تستقر ال سيما أن احلالة الليبية حباجة إىل فعلى احلكوم

تدفقات االستثمار ألهنا عانت وال زالت تعاين من االفتقار لرؤية واضحة اذلوية لالقتصاد اللييب، والدور الذي يلعبو 
قتصادية التنافسية، وادلهم ىنا  أن التشريعات اخلاصة باالستثمار  القطاع العام واخلاص احمللي واالجنيب يف التنمية اال

كانت عبارة عن ردود أفعال لتعويض اخلسارة ادلتوقعة من اخنفاض االستثمار يف القطاع النفطي نتيجة العوامل البيئية 
 الدولية.

م 2010( لسنة 9و القانون رقم )وأن آخر قوانُت االستثمارات يف ليبيا الذي يعترب العمود الفقري يف ىذا ادلوضوع ى
بإصدار  2010لسنة  449والئحتو التنفيذية الصادر وفقا لقرار رللس الوزراء "اللجنة الشعبية العامة سابًقا رقم 

 .(3)م بشأن تشجيع االستثمار2010لسنة  9الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
أن ليبيا دولة نفطية غنية وىي ليست  باعتبارة الناذبة والذي يؤخذ عليو بسبب الرؤية السلبية لالستثمارات االجنبي

حباجة لرأس مال أجنيب، وعدم الربط بُت االمتيازات ادلمنوحة واالىداف ادلرجوة فضاًل عن عدم ثقة من ادلواطنُت يف 
ا تسبب يف بالدىم ويف ادلستثمر االجنيب، شلا انعكس سلباً على الواقع وما ترتب عليو من معوقات كما اسلفنا ذلك شل

 اعاقة االقتصاد اللييب. 
ولكن ال نغفل عن اجلوانب ادلضيئة  ذلذا القانون ومنحو للمستثمر ومشروعو عن طريق االمتيازات واالعفاءات 

 والتبسيط يف االجراءات.

                                                 
 .207م،ص2008د. أمحد عبدالكرمي سالمة، قانون العقد الدويل ، دار النهضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية،  (1)
، بشأن  تشجيع االستثمارات يف ليبيا، رللة االفاق 2010ولسنة  9لتعديل القانون رقم ، زلمد فياض، حنو بناء مقًتح  د. صاٌف اعبيدة (2)

 .49، ص2010، 3االقتصادية، العدد 
 م سرت ليبيا.28/01/2010، الصادر بتاريخ 4نشر دبدونة التشريعات، العدد  (3)
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طها مع العلم بأن ادلشرع اسند مهمة تنفيذ احكام القانون والئحتو التنفيذية للمشروعات الصغرى والكربى ووضع خط
االسًتاتيجية إىل اذليئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون اخلصخصة اليت استخلفت اذليئة العامة للتمليك 

 . (1)واالستثمار
نظرًا دلا يتعرض لو ادلستثمر االجنيب من أضرار ناشئة عن تصرفات الدولة ادلضيفة يف مواجهتو ، وما يقوم بو من 

اجلزاء على أي شخص من أشخاصها طبيعيُت أو اعتباريُت ديسون بأي  استثمارات على أراضيها، فيجب أن توقع
 .(2)إجراء أو تسهيل أو سلالفة قانونية تضر بادلستثمر ومصاٌف الدولة ادلضيفة ومسعتها

منو" .... يشًتط  (23) وىذا ما جاء يف قانون االستثمار اللييب الذي راع شرط ادلساواة وعدم التمييز ففي نص ادلادة
 ذ ىذه اإلجراءات بصورة غَت سبييزية".أن تتخ

أي أن ادلستثمر االجنيب يعامل كادلستثمر الوطٍت وكل منهما يعامل دون أي اقصاء أو إمهال أو ابتزاز أو  رشوة وإال 
صار تأخَت يف العجلة االقتصادية وعمليات التنمية، وأيضًا على الدولة عدم سلالفة أي التزام تعاقدي سابق، رغم ان 

بعض االستثناءات على قواعد التمييز كتلك ادلتعلقة حبرية الدولة ادلضيفة يف تنظيم ومعاملة االستثمارات ىناك 
األجنبية على اقليمها، فلها أن سبايز يف ادلعاملة بُت ادلستثمر الوطٍت واألجنيب كأن ربظر بعض اجملاالت ادلتعلقة باألمن 

م  2012( لسنة 207الصادرة عن وزارة االقتصاد يف القرار رقم ) الوطٍت على ادلستثمر األجنيب دون الوطٍت كتلك
خبصوص حظر  6بنص ادلادة   بشأن مسامهة األجانب يف الشركات وفروع ومكاتب سبثيل الشركات األجنبية بليبيا

ئة واجلملة تأسيس الشركات ادلشًتكة دلزاولة األنشطة على األجانب القتصارىا على الليبيُت دون غَتىم مثل ذبارة التجز 
 . (3)وأعمال االستَتاد والتموين والنقل الربي وأعمال احملاسبة وجرش األحجار وغَتىا

" منو على " يهدف ىذا القانون إىل تشجيع رؤوس األموال الوطنية 3وبالرجوع للقانون زلل البحث تنص ادلادة "
ادلخولة على تشجيع االستثمار يف رؤوس  واألجنبية إلقامة مشروعات استثمارية ..." معٌت تعمل اجلهات اإلدارية

 األموال الوطنية واألجنبية والًتويج دبشاريع االستثمارية، وىذا ما يكرس ضمان ادلساواة وعدم التمييز.
وأكد ىذا القانون على تويل اذليئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون اخلصخصة على منح الشهادات والًتاخيص 

 من الئحتو التنفيذية. 22للمادة  وادلستخرجات والرخص وفقاً 
ووضح تأصيل لمستثمر وإعفاءات ضريبية دلشروعو ، حث القانون على محاية ادلشروع االستثماري ومنح التسهيالت ل

وحرص على منح مدة إلقامة ادلستثمر اءات الوطنية وتوفَت فرص عمل ذلا، األيدي والعناصر الوطنية فنيًا ورفع الكف
 قابلة للتجديد مدة بقاء ادلشروع ومنح تأشَتة خروج وعودة متعددة للرحالت.( سنوات 5األجنيب )

                                                 
 يذية ذلذا القانون.من الالئحة التنف 5،6للمزيد انظر ادلادتُت (1)
 .33، ص1995، 1د. علي إبراىيم، الوسيط يف ادلعاىدات الدولية، دار النهضة العربية، القاىرة، ط (2)
 .114، ص2019د. علي ضوي، القانون الدويل العام، دار الكتب الوطنية، بنغازي، الطبعة السادسة،  (3)
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رغم ىذه التحفيزات الغَت زلدودة اليت منحها ادلشرع اللييب لالستثمارات بكافة ادلشاريع إال أنو يظل قاصراً ، ولكن ال 
ول ادلستثمرين إىل ليبيا وتشجيع نغفل على دور االتفاقيات الدولية اجلماعية واإلقليمية والثنائية اليت تضمن دخ

الوطنيُت يف بذل التنافس الشريف يف الصناعات ادلتطورة وتنمية ادلشروعات ال سيما أن ليبيا صادقت على أكثر من 
( متعددة األطراف، وانضمامها إىل معاىدة الكوميسا 7و ) 2010( اتفاقية ثنائية خاصة باالستثمارات من عام 23)

( دولة جنوب وشرق أفريقيا واليت ذبسد السوق ادلشًتكة لشرق وجنوب أفريقيا 19اليت تتكون من )األفريقية بلوساكا و 
 م.2005واليت انضمت ليبيا إليها يف 

انضمام ليبيا إىل ، و  2013وتطور األمر إىل قبول عضوية ليبيا يف مؤسسة البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت بوارسو يف 
واالنضمام اجلزئي دلنظومة  1984وادلؤسسة العربية لضمان االستثمار يف  1971ل ادلنظمة العربية لرؤوس األموا

ة التنافسية للمستثمرين يف م، وىذا كلو يزيد من تشجيع وتطوير وربفيز العملية االستثماري2001التجارة العادلية يف 
هبا وتطبيقها ألنو أصبحت جزء من  وتثقيف ادلواطنُتوىذا كلو حباجة إىل جلنة تقوم بتوطُت ىذه االتفاقيات ، ليبيا

 القانون الداخلي.
 المتطلبات غير التشريعية: المطلب الثاني

ىناك متطلبات تساىم يف ربفيز البيئة التشريعية وتصحيحها وتقف معها ألن بدوهنا ال نكون إزاء استقرار اقتصادي 
متنوع وىي اإلرادة السياسية ادلستقرة فيها نكون إزاء ركود اقتصادي فضاًل ادلتطلبات االقتصادية اليت بغياهبا  يتنافس

ينهار االقتصاد وتطلعاتو هنائيًا وىي مرتبطة بسياسة البالد وتشريعاهتا كقيمة العملة واستقرارىا واحملافظة على عمليات 
  (1)الطلب والعرض والسعر الرمسي نفسو.

 ليو نتناول اجلانب السياسي كفرع أول وننهي البحث باجلانب االقتصادي كفرع ثاين وكلو على النحو اآليت:ع
 المتطلبات السياسية :الفرع األول

وىي تلك اإلجراءات اليت تتخذىا احلكومات والسلطات يف الدولة ادلضيفة لالستثمار سواء بطريقة مباشرة يكون من 
طٍت واألجنيب على التنافس احلر لتنمية البالد وتطورىا واعطائو حقوقو ومنافعو وىذا كلو ال شأهنا تشجيع ادلستثمر الو 

يكون إال بتوافر ارادة سياسية توافقية ذبميع البالد وتوحدىا وىذا يكون عندما تتوحد األىداف بُت االستثمارات وبُت 
 أىداف اإلدارة العليا وتطلعات البالد.

 -اليت تعيق ادلستثمر من قبل الدولة ادلضيفة لالستثمار )ليبيا(:وأىم ادلخاطر السياسية 

 أوال/ نزع الملكية 
ا أن لكل دولة ذات سيادة كاملة احلق يف تنظيم االستثمارات وملكية األجانب ، قد يصل ىذا احلق إىل منع أو دب

م بشأن 1991( لسنة 21ن رقم )حظر شلارسة األجانب كليا أو جزئيا لتلك احلقوق ، وادلشرع اللييب نص يف القانو 

                                                 
 .90، ص2013األموال والفساد، العالقة اجلهنمية، الدار اجلامعية، د. عبدادلطلب عبداحلميد، االقتصاد اخلفي وغسيل  (1)
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التعبئة العامة على إعالن حالة التعبئة العامة و إىل انتهائها ففي ىذه احلالة القاىرة تستويل الدولة على األمالك 
لتسخرىا خلدمة أغراض التعبئة العامة  ، وحيتفظ ألصحابو احلق يف التعويض طبقا للقانون ، إذ أن ىذا االستيالء 

( من الالئحة 43وىذا ما وضحتو ادلادة ) لنزع ادللكية مقابل تعويض مستحق،ىل استيالء سبهيدي مؤقتا قد يتحول إ
 التنفيذية لقانون االستثمار بعدم نزع ملكية أي مشروع استثماري إال دبوجب قانون أو حكم قضائي وتعويض عادل .

 ثانيا /  التأميم
ع إىل مشروع شللوك للدولة ربقيقا للمصلحة العامة ، فهو أيضا وىو ربويل ادللكية اخلاصة لوسائل االنتاج يف اجملتم

عمل من أعمال السيادة تنقل بو الدولة ادللكية اخلاصة إىل ملكية عامة دبقتضى تشريع ، بشرط عدم التمييز ضد 
دلعٍت :" ال ( من الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار  ا43األجانب ، مع وجوب تعويض عادل ، وىذا ما أقرتو ادلادة )

 جيوز تأميم ادلشروع إال دبوجب قانون أو حكم قضائي ويف مقابل تعويض عادل " . 

 ثالثا/ المصادرة
وىي أخذ ادلمتلكات اخلاصة من قبل الدولة دبوجب حكم قضائي يف مقابل تعويض عادل لصاحب ادلشروع ، وىذا 

 1ه.( من الئحة قانون االستثمار الذي حنن بصدد43ما أكدتو ادلادة)
إال أن ادلتغَتات السياسية تشكل تأثَتًا واضحًا على اذباىات االستثمار وجذهبا ويلعب شكل نظام احلكم دوره يف 

ادلفًتض تعويض ادلستثمر عند إحلاق الضرر بو أو دبشروعو تعويضًا عاداًل حسب من جذب االستثمار واستقراره و 
" ال جيوز تأميم أو مصادرة للمشروع  43لقانون ادلعٍت يف ادلادة سعر السوق وىذا ما أكدت  عليو الالئحة التنفيذية ل

 إال دبوجب قانون أو حكم قضائي ويف مقابل تعويض عادل ....".
إال أن الوضع احلايل للسياسة غَت ادلستقرة ادلنقسمة أدت إىل نفور أغلب ادلستثمرين من البالد باستثناء القطاع النفطي 

 ضطرابات السياسية".نتيجة ادلخاطر السياسية "اال

 المتطلبات االقتصادية: الفرع الثاني
م يف ليبيا أدى إىل تزعزع األوضاع 2014خلطورة ربويل العملة وتعوديها عشوائيًا وىبوط العملة وتراجعها بعد 

ادلايل االقتصادية ادلعيشية أمام الدوالر األمريكي فضاًل عن تراجع ايرادات النفط وحروهبا ىذه كلها أضرت بالوضع 
اللييب وأثرت بالسلب على ادلواطنُت بل كادت تصل هبم إىل ظروف انسانية صعبو وىذه ادلعوقات االقتصادية أدت إىل 

فيجب أن تضع البالد  تدىور األوضاع االستثمارية ألن ادلستثمر الوطٍت واألجنيب يًتقبون األوضاع االقتصادية السيئة،
اتيجية يتدخل رجال االقتصاد يف سياسة احلكومة مع وزاراهتا ادلالية عن طريق وضع خطط اسًت  حل ذلذه ادلخاطر

واالقتصادية والتخطيط ومصرف ليبيا ادلركزي لكبح ظاىرة نقص السيولة وربويل العملة حىت يتعاىف االقتصاد وينعكس 
                                                 

، رحاب بن 30،ص 2009، 1للمزيد أنظر : ناصر عثمان : ضمانات االستثمار األجنيب يف الدول العربية ، دار الكتب الوطنية ، القاىرة ، ط
 ومابعدىا. 5، جامعة بنغازي، بدون سنة ، صسعود : دراسة تقييمية لقوانُت تشجيع االستثمار يف ليبيا ، كلية االقتصاد 
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ن بال استقرار أثره وتصل إىل اقتصاد تنافسي متنوع يسعى إىل جذب االستثمارات وإقامة ادلشاريع وادلصانع أل
 اقتصادي ال نكون إزاء انتعاش ال يف البنية التحتية وال يف قطاع اخلدمات وال يف االستثمارات.

 :و للتوضيح أكثر للمخاطر االقتصادية اليت تعيق االستثمار نبُت أمهها على النحو اآليت 

 : صعوبة استقرار سعر الصرفأوال/ 
تساىم يف عدم االستقرار االقتصادي يف البالد الناذبة عن كبار التجار تكمن أخطر ادلعوقات االقتصادية اليت 

بانتهازىم عدم استقرار البالد وتشتتها شلا زاد من تعزز استقرارىا االقتصادي داخليا ودوليا ال سيما ضعف آليات 
لدولية اليت أنشيء صندوق النقد ادلراقبة الداخلية ادلتمثلة يف األجهزة الرقابية الفنية والعدلية وكذلك أجهزة ادلراقبة ا

الدويل بُغية نظام نقدي دويل جديد للتأمُت االستقرار والنمو االقتصادي العادلي ، وىو نظام استقرار سعر الصرف ، 
وانعكاس ذلك على الدينار اللييب يف اآلونة األخَتة وىو انعكاس بسبب الظروف السابقة شلا أدى إىل تراجعو احلاد 

دلقارنة والصعبة فضال عن تراجع إيرادات النفط يف بعض األوقات والظروف وىو ما أضر كثَتا بالوضع أمام العمالت ا
 ادلايل يف ليبيا وأثر ذلك سلبا على اقتصادىا.

 ثانياً / الفساد اإلداري والمالي:
وة واحملسوبية يف كافة وىو يعترب أيضا من ادلخاطر ادلعوقة لالقتصاد اللييب واليت تتمثل أكثر يف البَتوقراطية والرش

القطاعات وادلشاريع دبا فيها االستثمارية ، وترك األمر إىل األىواء واحملاباة واإلفراز التلقائي من سوق العمالت بآلية 
 .1العرض والطلب والتضخم و ىذا ما انعكس بالسلب على تنمية وتنويع واستقرار االستثمار ومشاريعو 

 الستثمارات إال بالقضاء على أوجو الفساد وذلك باتباع اخلطوات التالية:عليو ال نكون ازاء نظام جاذب ل
 تفعيل القانون وزيادة صالحيات رجال انفاذ القانون. -1
إعطاء صالحيات أكثر حسم للجهات الرقابية ال سيما ديوان احملاسبة وىيئة الرقابة اإلدارية واذليئة الوطنية  -2

ت متطورة ورُبمى من أعلى جهاز أمٍت بالتعاون مع النيابة العمومية دلكافحة الفساد مع دعمها برجال ذوي خربا
السيما النيابة ادلستحدثة باسم نيابة النظام العام واآلداب والقضاء على مجيع مظاىر الفساد وزلاسبة كل 

افية، ادلخالفُت وإحالتهم إىل القضاء وتطبيق اجلزاء عليهم ال سيما أن ليبيا دولة إسالمية فنصوص الشريعة ك
 م.  2005والقانون واضح واجهزة الدولة معروفة وال نغفل عن تصديق ليبيا على اتفاقية مكافحة الفساد يف 

 
                                                 

وما بعدىا ، عبد احلكيم  20، ص 2012عمار الدلباري ، احلماية اجلزائية لالستثمار يف الشركات التجارية ، مكتبة اجلامعة ، ادلنار بتونس  ،  1
، عبد ادلطلب عبد احلميد 100، ص 2015جامعة القاىرة ،  عبد الرمحن ، ادلركز القانوين للمستثمر األجنيب بُت القانون الداخلي والقانون الدويل ،

، بشار األسعد ، عقود االستثمار يف العالقات الدولية  40،ص  2013، االقتصاد اخلفي وغسيل األموال والفساد ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، 
                                                   .               15م، ص2014، 3اخلاصة ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، ط 
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 الخاتمة
توصلنا " متطلبات تصحيح البيئة التشريعية لتحفيز التنافسية االستثمارية" بعد تسليط الضوء على موضوعنا 

 جملموعة نتائج وتوصيات:
 أواًل: النتائج:

 محاية ادلستثمر ومشروعو االستثماري ضمانة بارزة لتحقيق التنمية يف الدولة. -1

إن ادلعوقات السياسية والتشريعية واالقتصادية والفساد دبظاىره تشكل أخطر عقبة يف مواجهة التنافسية  -2
 االستثمارية وتنويع االقتصاد الوطٍت.

األكثر ضمان لتوفَت احلماية الكافية للمستثمر، خصوصاً ووضع ليبيا إن االتفاقيات الدولية وال سيما الثنائية ىي  -3
 الراىن غَت ادلستقر سياسياً واقتصادياً وتشريعياً.

 إن ادلشرع اللييب يف قانون االستثمار ادلعٍت مل يوفر محاية كافية من ادلخاطر مجيعها. -4

 ثانياً: التوصيات:

ازباذ خطوات فعلية جادة يف سبيل هتيئة ادلناخ االستثماري ادلالئم  نأمل من السلطات القادمة ادلستقرة ضرورة -1
سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وإداريًا وسياحيًا ودعم آليات زلددة ترسخ ذلك بضمانات وتسهيالت جلميع 

 ادلستثمرين.

 فزه.تسريع دسًتة ما جاء يف مسودة الدستور من حقوق اقتصادية تشجع االستثمار والتنافس ورب -2

تسريع وتَتة االصالحات االقتصادية واستكمال الربامج التجارية التنموية ال سيما قطاع اخلدمات باعتبارىا أىم  -3
 قناه من قنوات جلب االستثمار.
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 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل: الكتب

  م.2008عة الثانية، أمحد عبدالكرمي سالمة، قانون العقد الدويل ، دار النهضة العربية، القاىرة، الطب  .1
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Abstract: 

Investments at the present time contribute rapidly to diversifying the 

economy and raising the value of the country and its industrial and 

development progress. Investments have become a second item on the 

international economic agenda. Therefore, interest has emerged in 

developing countries in investments of all kinds in order to achieve 

economic and social competitiveness, and given the importance of 

competitive investments. It highlights the economic importance of 

investments, so it makes appropriate strategies for investment in Libya 

with knowledge of the legislation and laws related to it, and from that, 

the Hence, the study aims to define the importance of investment, its 

types, diversity, components and climate in order to attract and provide 

development, clarify the obstacles facing the progress and development 

of national and foreign investments, and reach a package of results and 

recommendations related to competitive investments that can contribute 

to the state’s income and diversify the economy. That is, the extent to 

which we arrive at identifying the requirements that the investment 

environment needs to achieve real competitiveness. 

 


